
UNIVERSITETII MITROVICES “ISA BOLETIN1”
Raporti i IComisionit recensues per emerimin, riemerimin dhe avancimin e personelit akademik sipas

konkursit te dates 4.9.2020

Pranuar me dt C?4• 4 C? 2-0 2-(2

UNIVERSITETI I MITROVICES 
UNIVERSITY OF MITROVICA 

ISABOLETINI 
FAKULTETII TEKNOLOGJISE USHQIMORE

Njesia org Numer Nr ekzempl

493

UNIVERSITETI I MITROVICES “ISA BOLETINI”

RAPORT I KOMISIONIT VLERESUES PER EMERIMIN, RIEMERIMIN DHE AVANCIMIN E 
PERSONELIT AKADEMIK.

Fakulteti Fakulteti i Teknologjise Ushqimore

Lenda/et per te cilat eshte shpallur konkursi

Materiale me prejardhje shtazore

Shkenca e Ushqimit

Kontrolli i cilesise se ushqimit

Teknologjia e perpunimit te mishit

Shkenca e ushqimit II

Kontrolli i cilesise se ushqimit

Inxhinieria ushqimore

Teknologjia e perpunimit te mishit dhe vezeve

Inxhinieria enzimatike

Proceset bioteknologjike ne industrine ushqimore

Kandidatet e paraqitur: Bahtir Hyseni 
Vlora Rama 
Bekir Bytzqi 
Kaltrina Berisha 
Jeton Spahiu 
Leutrim Tahiraj 
Betim Hajredini 
Gent Kuqi 
Arjeta Hyseni 
Flora Sejdiu Shyti 
Arife Gashi

1



UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI” 

Raporti i Komisionit recensues për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik sipas 

konkursit të datës 4.9.2020 

 

 
1 

 

 

 

 

 

Komisioni vlerësues: 

1. Kryetar Prof. Dr. Alush Musaj 

2. Anëtar Prof. Asoc. Valdet Gjinovci 

3. Anëtar Prof Asoc. Milaim Sadiku 



UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI” 

Raporti i Komisionit recensues për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik sipas 

konkursit të datës 4.9.2020 

 

 
2 

 

Shënimet për kandidatin/en për të cilin/ën shkruhet raporti 

Kandidati/ja 1 

Emri dhe mbiemri Bahtir Hyseni 

Datëlindja dhe vendlindja 23.07.1989, Mitrovicë 

Grada shkencore Master i shkencave Teknike 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Asistent 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje) 2017 

Universiteti/fakulteti/departamenti 
Univerisiteti I Mitrovicës, Fakulteti i Teknologjisë 

Ushqimore, Inxhinieri ushqimore 

Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë dhe 

Metalurgjisë në Mitrovicë, 

Departamenti i Teknologjisë; 

Teknologji-Inxhinieri Ushqimore, 

Bachelor i Teknologjisë, 

Viti 2011, 

Nota mesatare: 9.31 

Studimet master/Magjistraturë, Universiteti, Fakulteti, 

departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Prishtinës, 

Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Teknologjisë, 

Departamenti Teknologjisë; 

Inxhinieri ushqimore, 

Master i shkencave teknike, 

Viti 2014, 

Nota mesatare: 9.11 

Studimet e doktoratës-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i doktorimit, (nostrimifikimi nese kandidati 

ka doktorruar jashtë vendit) 

Yeditepe University, 

Graduated School of Natural and Applied Science, 

Genetics and Bioengineering, 

Biotechnology, 

Ph.D Kandidat 

Ka përfunduar pjesën eksperimentale, duke 

shkruar temën e diplomës. 

Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën tabela, varësisht 

nga numri i kandidatëve.  

 

 

1. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit, Tabela I: 

Tabela I: Punimet e publikuara pas thirrjes se fundit në revista të cilat janë të indeksuara në bazat akademike sipas 

Udhëzimit Administrativ (MASHT) Nr. 01/2018 PARIMET E NJOHJES SË PLATFORMAVE DHE REVISTAVE 

NDËRKOMBËTARE ME RECENSION dhe Udhëzimit Administrativ për PLOTËSIMIN DHE PRECIZIMIN – 

(ANEKS – I – MASHT) Nr. 7/2018 e UA Nr. 01/2018 PARIMET E NJOHJES SË PLATFORMAVE DHE 

REVISTAVE NDËRKOMBËTARE ME RECENSION si dhe Rregullores së UMIB, numër protokolli 1201, datë 

11.09.2018. 

N

r Autori/ët  Titulli i punimit Platforma 

Koeficienti i 

Revistës 

(indeksimi) Revista 

Vëllimi

, nr., 

faqet, 

viti 

Linku 

identifikues1 

1 

Ylberinë 

Baliu 

Bahtir 

Isolation and 

characteriyation of 

natural protease 

producers of bacillus 

 

 UBT 

Knoweled

ge center 

2018 

https://knowled

gecenter.ubt-

uni.net/confere

nce/2018/all-

 
1 Komisioni vlerësues është i obliguar të shënojnë linkun nëpërmjet të të cilit dëshmohet indeksimi i punimit përkatësisht revistës në bazën e caktuar 

akademike, respektivisht linkun e punimit në revistën përkatëse 

https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2018/all-events/175/
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2018/all-events/175/
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2018/all-events/175/
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2018/all-events/175/
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Hyseni 

Shkëlqim 

Hyseni 

Aida 

Rushiti 

Flora 

Ferati 

Fatos 

Rexhepi 

Rifat 

Morina 

Emrah 

Nikerel 

spp.From Soil 

samples 

events/175/ 

 

2 

Alush 

Musaj  

B.Hyseni, 

V.Gjinovc 

i, 

F.Rexhepi 

Detection of 

antibacterial 

substances regarding 

the resides in raw 

milk 

World Cat 

 Journal of 

Mountain 

Agricultur

e on the 

Balkans” 

(JMAB), 

ISSN 

1311- 

0489 

(Print) 

ISSN 

2367- 

8364 

(Online) 

Agrocultur

al 

Academy, 

Research 

Institute of 

Mountain 

Stockbree

ding and 

Agricultur

e 

2018, 

21 (3), 

57-64 

1.http://rimsa.e

u/index.php/jo

urnal 

 

2.https://www

worldcat.orgtitl

e/25thannversa

ry-of-

theresearchinst

ituteofmountai

nstockbreeding

andagrculturetr

oyanoclc/1941

385&referer=b

rif_results  

3.https://www

worldcat.orgitl

e/biopreparatio

nsandproblem-

oftheimmunpro

phylaxis-

ofinfectiousdse

ases-

infarmanimas-

and-

birdsinthepeopl

esrepubli-of-

bulgaria  

3 
A. Musaj, Activated Sludge 

World Cat  Journal of 
2018, 1.http://rimaeu/

https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2018/all-events/175/
http://rimsa.eu/index.php/journal
http://rimsa.eu/index.php/journal
http://rimsa.eu/index.php/journal
https://wwwworldcat.orgtitle/25thannversary-of-theresearchinstituteofmountainstockbreedingandagrculturetroyanoclc/1941385&referer=brif_results
https://wwwworldcat.orgtitle/25thannversary-of-theresearchinstituteofmountainstockbreedingandagrculturetroyanoclc/1941385&referer=brif_results
https://wwwworldcat.orgtitle/25thannversary-of-theresearchinstituteofmountainstockbreedingandagrculturetroyanoclc/1941385&referer=brif_results
https://wwwworldcat.orgtitle/25thannversary-of-theresearchinstituteofmountainstockbreedingandagrculturetroyanoclc/1941385&referer=brif_results
https://wwwworldcat.orgtitle/25thannversary-of-theresearchinstituteofmountainstockbreedingandagrculturetroyanoclc/1941385&referer=brif_results
https://wwwworldcat.orgtitle/25thannversary-of-theresearchinstituteofmountainstockbreedingandagrculturetroyanoclc/1941385&referer=brif_results
https://wwwworldcat.orgtitle/25thannversary-of-theresearchinstituteofmountainstockbreedingandagrculturetroyanoclc/1941385&referer=brif_results
https://wwwworldcat.orgtitle/25thannversary-of-theresearchinstituteofmountainstockbreedingandagrculturetroyanoclc/1941385&referer=brif_results
https://wwwworldcat.orgtitle/25thannversary-of-theresearchinstituteofmountainstockbreedingandagrculturetroyanoclc/1941385&referer=brif_results
https://wwwworldcat.orgtitle/25thannversary-of-theresearchinstituteofmountainstockbreedingandagrculturetroyanoclc/1941385&referer=brif_results
https://wwwworldcat.orgtitle/25thannversary-of-theresearchinstituteofmountainstockbreedingandagrculturetroyanoclc/1941385&referer=brif_results
https://wwwworldcat.orgitle/biopreparationsandproblem-oftheimmunprophylaxis-ofinfectiousdseases-infarmanimas-and-birdsinthepeoplesrepubli-of-bulgaria
https://wwwworldcat.orgitle/biopreparationsandproblem-oftheimmunprophylaxis-ofinfectiousdseases-infarmanimas-and-birdsinthepeoplesrepubli-of-bulgaria
https://wwwworldcat.orgitle/biopreparationsandproblem-oftheimmunprophylaxis-ofinfectiousdseases-infarmanimas-and-birdsinthepeoplesrepubli-of-bulgaria
https://wwwworldcat.orgitle/biopreparationsandproblem-oftheimmunprophylaxis-ofinfectiousdseases-infarmanimas-and-birdsinthepeoplesrepubli-of-bulgaria
https://wwwworldcat.orgitle/biopreparationsandproblem-oftheimmunprophylaxis-ofinfectiousdseases-infarmanimas-and-birdsinthepeoplesrepubli-of-bulgaria
https://wwwworldcat.orgitle/biopreparationsandproblem-oftheimmunprophylaxis-ofinfectiousdseases-infarmanimas-and-birdsinthepeoplesrepubli-of-bulgaria
https://wwwworldcat.orgitle/biopreparationsandproblem-oftheimmunprophylaxis-ofinfectiousdseases-infarmanimas-and-birdsinthepeoplesrepubli-of-bulgaria
https://wwwworldcat.orgitle/biopreparationsandproblem-oftheimmunprophylaxis-ofinfectiousdseases-infarmanimas-and-birdsinthepeoplesrepubli-of-bulgaria
https://wwwworldcat.orgitle/biopreparationsandproblem-oftheimmunprophylaxis-ofinfectiousdseases-infarmanimas-and-birdsinthepeoplesrepubli-of-bulgaria
https://wwwworldcat.orgitle/biopreparationsandproblem-oftheimmunprophylaxis-ofinfectiousdseases-infarmanimas-and-birdsinthepeoplesrepubli-of-bulgaria
https://wwwworldcat.orgitle/biopreparationsandproblem-oftheimmunprophylaxis-ofinfectiousdseases-infarmanimas-and-birdsinthepeoplesrepubli-of-bulgaria
https://wwwworldcat.orgitle/biopreparationsandproblem-oftheimmunprophylaxis-ofinfectiousdseases-infarmanimas-and-birdsinthepeoplesrepubli-of-bulgaria
https://wwwworldcat.orgitle/biopreparationsandproblem-oftheimmunprophylaxis-ofinfectiousdseases-infarmanimas-and-birdsinthepeoplesrepubli-of-bulgaria
http://rimaeu/index.phournal
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D.Llugaxh

iu,  

B. Hyseni 

Process for Dairy 

Wastewater 

Treatmant Using SBR 

Reactor 

Mountain 

Agricultur

e on the 

Balkans” 

(JMAB), 

ISSN 

1311- 

0489 

(Print) 

ISSN 

2367- 

8364 

(Online),A

grocult 

ural 

Academy, 

Research 

Institute of 

Mountain 

Stockbree

ding and 

Agricultur

e, 

21 (3), 

65-79 

index.phournal      

2.https://ww.w

orldcat.orgtitle/

25thannversary

oftheresearhins

tituteofmountai

nstockbredinga

ndagriulturetro

yan/clc/194138

57&referer=bri

efr    

3.https://www.

worldcat.org/tit

le/biopr%20ep

arations-

andproblems-

of-

theimmunopro

phylaxis-of-

infectiousdisea

ses-in-farm-

animals-and-

birdsin-the-

peoples-

republic-of-

bulgaria  

4 

A. Musaj,  

D.Llugaxh

i,  

B. Hyseni  

Determination of 

Heavy Metals in 

Hen’s Eggs in 

Kosovo 

World Cat 

 Journal of 

Mountain 

Agricultur

e on the 

Balkans” 

(JMAB), 

ISSN 

1311- 

0489 

(Print) 

ISSN 

2367- 

8364 

(Online),A

grocult 

ural 

Academy, 

Research 

Institute of 

Mountain 

Stockbree

ding and 

Agricultur

2018, 

21 (3), 

80-90 

1.http://rimsa.e

u/index.php/jo

urnal 

2.https://www.

worldcat.org/tit

le/25th-

anniversary-of-

the-research-

institute-of-

mountain-

stockbreeding-

and-

agriculture-

troyan/oclc/19

4138573?refer

er=brief+_resu

lts 

3.https://www.

worldcat.org/tit

le/biopr%20ep

arations-and-

http://rimaeu/index.phournal
https://ww.worldcat.orgtitle/25thannversaryoftheresearhinstituteofmountainstockbredingandagriulturetroyan/clc/19413857&referer=briefr
https://ww.worldcat.orgtitle/25thannversaryoftheresearhinstituteofmountainstockbredingandagriulturetroyan/clc/19413857&referer=briefr
https://ww.worldcat.orgtitle/25thannversaryoftheresearhinstituteofmountainstockbredingandagriulturetroyan/clc/19413857&referer=briefr
https://ww.worldcat.orgtitle/25thannversaryoftheresearhinstituteofmountainstockbredingandagriulturetroyan/clc/19413857&referer=briefr
https://ww.worldcat.orgtitle/25thannversaryoftheresearhinstituteofmountainstockbredingandagriulturetroyan/clc/19413857&referer=briefr
https://ww.worldcat.orgtitle/25thannversaryoftheresearhinstituteofmountainstockbredingandagriulturetroyan/clc/19413857&referer=briefr
https://ww.worldcat.orgtitle/25thannversaryoftheresearhinstituteofmountainstockbredingandagriulturetroyan/clc/19413857&referer=briefr
https://ww.worldcat.orgtitle/25thannversaryoftheresearhinstituteofmountainstockbredingandagriulturetroyan/clc/19413857&referer=briefr
https://ww.worldcat.orgtitle/25thannversaryoftheresearhinstituteofmountainstockbredingandagriulturetroyan/clc/19413857&referer=briefr
https://ww.worldcat.orgtitle/25thannversaryoftheresearhinstituteofmountainstockbredingandagriulturetroyan/clc/19413857&referer=briefr
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-andproblems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-andproblems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-andproblems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-andproblems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-andproblems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-andproblems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-andproblems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-andproblems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-andproblems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-andproblems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-andproblems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-andproblems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-andproblems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-andproblems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-andproblems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
http://rimsa.eu/index.php/journal
http://rimsa.eu/index.php/journal
http://rimsa.eu/index.php/journal
https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-mountain-stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results
https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-mountain-stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results
https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-mountain-stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results
https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-mountain-stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results
https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-mountain-stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results
https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-mountain-stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results
https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-mountain-stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results
https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-mountain-stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results
https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-mountain-stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results
https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-mountain-stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results
https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-mountain-stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results
https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-mountain-stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results
https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-mountain-stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results
https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-mountain-stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-and-problems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-and-problems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-and-problems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-and-problems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
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e problems-of-

theimmunopro

phylaxis-of-

infectiousdisea

ses-in-farm-

animals-and-

birdsin-the-

peoples-

republic-of-

bulgaria 

 

5 

B. Hyseni 

A.O. 

Aytekin 

E. Nikerel 

Solid State 

ferementation  for 

enyzme production 

for food industry 

Web of 

science 

Scopus 

 Journal of 

Microbiol

ogy, 

biotechnol

ogy and 

food 

science, 

ISSN 

1338-5178 
2018,(7

)6, 615-

622 

https://www.j

mbfs.org/issue/

june-july-

2018-vol-7-no-

6/jmbfs-163-

hyseni/?issue_i

d=4808&articl

e_id=12 

https://www.sc

opus.com/sour

ceid/21100823

448?origin=sbr

owse 

https://mjl.clari

vate.com/searc

h-results 

 

Sqarim: Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve. 

 

Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it dhe 

Rregulloren e UMIB-it me numër protokolli 1201, datë 11.09.2018. 

Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në 

këtë tabelë. Kryetari i komisionit mund të ftohet nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me 

raportin e recensionit. 

https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-and-problems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-and-problems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-and-problems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-and-problems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-and-problems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-and-problems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-and-problems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-and-problems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-and-problems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopr%20eparations-and-problems-of-theimmunoprophylaxis-of-infectiousdiseases-in-farm-animals-and-birdsin-the-peoples-republic-of-bulgaria
https://www.jmbfs.org/issue/june-july-2018-vol-7-no-6/jmbfs-163-hyseni/?issue_id=4808&article_id=12
https://www.jmbfs.org/issue/june-july-2018-vol-7-no-6/jmbfs-163-hyseni/?issue_id=4808&article_id=12
https://www.jmbfs.org/issue/june-july-2018-vol-7-no-6/jmbfs-163-hyseni/?issue_id=4808&article_id=12
https://www.jmbfs.org/issue/june-july-2018-vol-7-no-6/jmbfs-163-hyseni/?issue_id=4808&article_id=12
https://www.jmbfs.org/issue/june-july-2018-vol-7-no-6/jmbfs-163-hyseni/?issue_id=4808&article_id=12
https://www.jmbfs.org/issue/june-july-2018-vol-7-no-6/jmbfs-163-hyseni/?issue_id=4808&article_id=12
https://www.jmbfs.org/issue/june-july-2018-vol-7-no-6/jmbfs-163-hyseni/?issue_id=4808&article_id=12
https://www.jmbfs.org/issue/june-july-2018-vol-7-no-6/jmbfs-163-hyseni/?issue_id=4808&article_id=12
https://www.scopus.com/sourceid/21100823448?origin=sbrowse
https://www.scopus.com/sourceid/21100823448?origin=sbrowse
https://www.scopus.com/sourceid/21100823448?origin=sbrowse
https://www.scopus.com/sourceid/21100823448?origin=sbrowse
https://www.scopus.com/sourceid/21100823448?origin=sbrowse
https://mjl.clarivate.com/search-results
https://mjl.clarivate.com/search-results
https://mjl.clarivate.com/search-results
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Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën I.  

(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori duke 

iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, shtëpinë 

botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin ë shtë 

mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të 

dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 

1. Kandidati Bahtir Hyseni është autor i dytë në punimin e radhitur me numër 1 “Isolation and 

characterization of natural protease producers of Bacillus spp. from Soil samples”, publikuar ne UBT Knowledge 

Center, nuk ka indexim.  

2. Kandidati Bahtir Hyseni është autor i Dytë në punimin e radhitur me numër 2 “ Detection of antibacterial 

substances regarding the resides in raw milk ”, i publikuar në revistën Mountain Agriculture on the Balkans” 

(JMAB). Revista është e indeksuar në platformën World Cat (https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-

the-research-institute-of-mountain-stockbreeding-andagriculture-troyan/oclc/194138573&referer=brief_results; 

https://www.worldcat.org/title/biopreparationsand-problems-of-the-immunoprophylaxis-of-infectious-diseases-in-

farm-animals-and-birds-in-thepeoples-republic-of-bulgaria)  Si provë janë të bashkangjitura dokumentet përkatëse 

të cilat precizojnë burimin e informatave dhe të njëjtat mund të verifikohen. 

3.  Kandidati Bahtir Hyseni është autor i tretë në punimin e radhitur me numër 3 “ Activated Sludge Process 

for Dairy Wastewater Treatmant Using SBR Reactor”, publikuar ne revistën Journal of Mountain Agriculture on 

the Balkans e indeksuar ne World Cat. https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-

mountain-stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results 

4. Kandidati Bahtir Hyseni është autor i tretë në punimin e radhitur me numër 4 “Determination of Heavy 

Metals in Hen’s Eggs in Kosovo”, publikuar ne revistën Journal of Mountain Agriculture on the Balkans e 

indeksuar ne World Cat. https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-mountain-

stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results 

 

5.  Kandidati Bahtir Hyseni është autor i parë në punimin e radhitur me numër 5 “Solid State ferementation  

for enyzme production for food industry”, i botuar ne revistën Journal of microbiologz, biotechnologz and food 

science, e indeksuar ne Web of Science and  scopus https://mjl.clarivate.com/cgi-

bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*1338-5178 

https://www.scopus.com/sourceid/21100823448?origin=sbrowse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.worldcat.org/title/biopreparationsand-problems-of-the-immunoprophylaxis-of-infectious-diseases-in-farm-animals-and-birds-in-thepeoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/biopreparationsand-problems-of-the-immunoprophylaxis-of-infectious-diseases-in-farm-animals-and-birds-in-thepeoples-republic-of-bulgaria
https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-mountain-stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results
https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-mountain-stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results
https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-mountain-stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results
https://www.worldcat.org/title/25th-anniversary-of-the-research-institute-of-mountain-stockbreeding-and-agriculture-troyan/oclc/194138573?referer=brief+_results
https://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*1338-5178
https://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*1338-5178
https://www.scopus.com/sourceid/21100823448?origin=sbrowse
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Tabela II. Mentorimi  

Emri Mbiemri (i kandidatit/es) 

Diploma/ 

Niveli i 

studimit 

Data e 

regjistrimit/ 

lejimit të 

punimit Në proces 

Data e 

përfundimit 

     

     

Sqarim: Plotësohet tabela me emrat e kandidatëve të cilët i ka mentoruar pas thirrjes së fundit. 

 

2. Pervoja në mësimdhënie universitare 

(Në këtë pjesë të raportit shënohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, universitetet ku ai 

ka punuar, programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë vendit etj. Argumentet relevante për 

të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

 

Nga CV dhe dokumentacioni i kandidatit shihet se kandidati ka rekomandime pozitive nga Profesor Rozana Troja 

(Universiteti i Tiranës), nga Profesor Ilir Shehu (Fakulteti i Shkencave Matematikore Natyrore Universiteti i 

Prishitinës). Karrierën e tije akademike e fillon në vitin 2013 ku për herë të parë fiton titullin e Asistentit të 

Angazhuar pranë Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore, Në këtë vite akademi 2013/2014 angazhohet me orarin e 

plotë që i takon titullit Asistent i Angazhuar. Në vitin 2014 në bazë të propozimit të Komisionit për studime Senati i 

Universitetit në mbledhjen e mbajtur më datën 30.09.2014 vendos që Bahtir Hyseni të zgjidhet Asistent i rregullt 

për lëndët Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore të shpallura me konkurs nga Universiteti. Këtë pozitë kandidati e 

ushtron radhazi për tri vite me radhë duke i kontribuar ngritjes së cilësisë së mësimdhënies dhe punës praktike 

pranë Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore. Në vitin e fundit akademik 2016/2017 kandidati përveç kontratës së 

rregullt ka pasur edhe një kontratë për angazhim jashtë norme. Kandidati me vendim të senatit është rizgjedh për 

pozitën asistent për lëndët Materiale Materiale me prejardhje shtazore, Shkenca e Ushqimit Kontrolli i cilësisë së 

ushqimit, Teknologjia e përpunimit të mishit, Shkenca e ushqimit II Kontrolli i cilësisë së ushqimit, Inxhinieria 

ushqimore, Teknologjia e përpunimit të mishit, Teknologjia e përpunimit vezëve, Proceset bioteknologjike në 

industrinë ushqimore  të shpallur me dt. 10.10.2017. Kandidati ka dhenë një kontribut të çmuar në mësimdhënje për 

tri vitet e fundit. Duke u angazhuar edhe në projekte të ndryshme shkencore, dhe në shkëmbim të stafit akademik 

me  Universitet jashtë vendit. 
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Tabela III. Publikimet e monografive, librave, kapitujve të librave, dispensave, përkthimeve etj. 

Nr Autori/ët  Titulli i publikimit Lloji i publikimit 

Shtëpia 

botuese, vendi, 

viti 

1     

2     

Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave të  radhitura në tabelën III. 

Tabela IV. Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, workshopet në nivel ndërkombëtar dhe 

vendore 

Nr Autori/ët Titulli i punimit 

Konferenca, 

simpoziumi etj. 

Vëllimi, nr., 

faqet, viti 

1 

Bahtir Hyseni 

F.Ferati 

F. Rexhepi 

R.Morina 

Z. Baliu 

A.Rushiti 

Sh. Hyseni 

Izolimi i baktereve prodhuese 

të amilazës 
Java e shkencës 2018 2018, Prishtinë 

 

Tabela V. Ligjëratat-prezantimet gojore shkencore në konferenca, simpoziume, punëtori shkencore dhe në universitete 

(si ligjërues i ftuar), nga lëmi i kandidatit 

N

r 

Autorët (renditja si në 

Ligjërate/Prezantim) Titulli i ligjëratës 

Lloji i ligjëratës 

(Konferencë, Simpozium, 

Punëtori, Universitet) Viti, Vendi 

1 Bahtir Hyseni 

Prodhimi i enzimave nga 

mbetjet ushqimore, alikimi ne 

produktet ushqimore 

Erasmus + 2018 

Tabela VI. Redaktor/Recensent në revistat akademike apo shkencore 

N

r 

Kontributi 

(redaktor/rece

nsent) Autori/ët e punimit 

Titulli i punimit të 

recensuar 

Revista e cila është 

redaktuar ose për të 

cilën është shkruar 

recensioni Vendi, Viti 

1      
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2      

 

3. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në hulumtim 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udheheqese, projektet shkencore dhe projektet e tjera në të 

cilat ka marrë pjesë kandidati, statusi i tij në projekt, programi prej të cilit ë shtë financuar projekti, çmimet dhe 

mirënjohjet, kualifikimet e ndryshme, patentat, inovacioni etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet 

mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

Kandidati për një periudhë dy vjeçare ka udhëhequr me laboratorin fiziko-kimik dhe mikrobiologjikë pranë 

Kompanisë prodhuese të ujit Bonita. Kandidati ka  qenë antarë projetit shkencor nga Ministria e Arsimit Shkences 

dhe teknologjisë me titullë “Isolation of Bacillus bacteria from soil sample for production of protease from Food 

Industry residues” me numër 2-3970-3. 

 

4. Mobiliteti i kandidatit/es 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të cilat 
ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për 
të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

Bahtir Hyseni studimet e tij themelore i fillon pranë Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Xehetarisë dhe 

Metalurgjisë në Mitrovicë, Departamenti i Teknologjisë, drejtimi Teknologji- Inxhinieri Ushqimore. Kandidati 

studimet në këtë drejtim i përfundoi me suksese të lartë në vitin 2011 duke fituar titullin Bachelor i Teknologjisë 

me notë të lartë mesatare prej 9.31. Kandidati i vazhdoi studimet në Master pranë Universitetit të Prishtinës, 

Fakulteti I Gjeoshkencave dhe Teknologjisë, Departamenti i Teknologjisë, drejtimi Teknologji-Inxhinieri 

Ushqimore. Kandidati i përfundoi studimet në vitin 2014 ku edhe morri titullin Master i shkencave teknikave me 

notë mesatare 9.11. Pas studimeve Master, kandidati i regjistron studimet e doktoratës në Universitetin Yeditepe në 

Stamboll, Turqi. Doktoratën kandidati e ka regjistruar në Institutin e Shkencave Natyrore të Aplikuara (Graduated 

school of natural and applied science) në departamentin e Gjenetikës dhe Bioinxhinierisë (Genetics and 

bioengineering)drejtimi Bioteknologjisë. Kandidati tani ka përfunduar shkollën e doktoratës dhe të gjitha provimet 

me të cilat ngarkohet duke marr maksimumin e notës mesatare 3.94 nga maksimumi i mundshëm 4. Kandidati tani 

është duke shkruar temën e diplomës.  Kandidati ka përfunduar një trajnim me titull “Milk processing for cheese 

and yogurt making” në Selanik, Greqi në kolegjin Center for AgriculturalEnterepreneurship/ Perrotis college. Një 

trajnim tjetër kandidati e ka mbajtur me titullin Wastewater treatment pranë Universitetit të Mitrovicës në 

bashkëpunim me Van Hall Larenstein University, Pum Netherlands senior experts. Po ashtu kandidati paraqet të 

përfunduar testin e gjuhës Angleze TOEFL test me sukses prej 89 pikësh. Kandidati ka qenë pjesë e programit për 

shkëmbim të stafit akademik përmes programit ERASMUS+. 

 

Kandidati/ja 2 

Emri dhe mbiemri Vlora Rama 

Datëlindja dhe vendlindja 04,01,1994, Rahovec 

Grada shkencore  

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje)  

Universiteti/fakulteti/departamenti  

Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”, Fakulteti i 

gjeoshkencave dhe Teknologjisë, Departamenti i 

Teknologjisë, Bachelor i Teknologjisë-Inxhinieri 
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Ushqimore, 2016, 9.06 

Studimet master/Magjistraturë, Universiteti, Fakulteti, 

departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”, Fakulteti i 

Teknologjisë Ushqimore, Master I Shkencavenë 

Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore, 2018, 9.33 

Studimet e doktoratës-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i doktorimit, (nostrimifikimi nese kandidati 

ka doktorruar jashtë vendit) 

Universiteti i Bitolit, Fakulteti i Shkencave 

bioteknologjike, vazhdon.  

Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën tabela, varësisht 

nga numri i kandidatëve.  

 

 

1. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit, Tabela I: 

Tabela I: Punimet e publikuara pas thirrjes se fundit në revista të cilat janë të indeksuara në bazat akademike sipas 

Udhëzimit Administrativ (MASHT) Nr. 01/2018 PARIMET E NJOHJES SË PLATFORMAVE DHE REVISTAVE 

NDËRKOMBËTARE ME RECENSION dhe Udhëzimit Administrativ për PLOTËSIMIN DHE PRECIZIMIN – 

(ANEKS – I – MASHT) Nr. 7/2018 e UA Nr. 01/2018 PARIMET E NJOHJES SË PLATFORMAVE DHE 

REVISTAVE NDËRKOMBËTARE ME RECENSION si dhe Rregullores së UMIB, numër protokolli 1201, datë 

11.09.2018. 

N

r 

Autori/

ët  Titulli i punimit 

Platf

orm

a 

Koefici

enti i 

Revistë

s 

(indeksi

mi) Revista 

Vëllimi, 

nr., faqet, 

viti 

Linku 

identifikues2 

1 

A. 

Musaj, 

A. Uka, 

B. 

Broqi, 

L. 

Salihu, 

M. 

Ahmeti

, Q. 

Qorraj, 

V. 

Rama, 

Body mass index of children 

5-8 year old in Kosovo, 

indication of transport way 

and schoolhome distance 

Scop

us 

Worl

d 

Cat 

Site 

score : 

0.31 

SJR 

:0.163 

SNIP 

:0.380 

Journal of 

Engineerin

g and 

Applied 

Sciences 

ISSN : 

1816- 

949x 

(Print) 

SSN : 

1818- 

7803 

(Online) 

2018/ 

Volume: 13 

(15) p. 

6099- 6103 

1.http://medwelljou

rnals.com  

2.https://www.scop

us.com/ 

3.https://www.worl

dcat.org/title/joun 

al-

ofengineeringandap

pliedsciences/oclc/9

92902245&eferer=

brief_results 

 

 

2 
Vlora 

Rama  

The rate if pesticides in the 

grape cultivated in Kosovo  
 

 South east  

European 

journal of 

sustainable 

Developm

ent 

2019,3(1) 

https://seejsd.unt.ed

u.mk/ 

 

3 
Vlora 

Modern  cattle slaughtering 

technology and its meat 

   2019,34(3) 
http://eprints.uklo.e

 
2 Komisioni vlerësues është i obliguar të shënojnë linkun nëpërmjet të të cilit dëshmohet indeksimi i punimit përkatësisht revistës në bazën e caktuar 

akademike, respektivisht linkun e punimit në revistën përkatëse 

http://medwelljournals.com/
http://medwelljournals.com/
https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/
https://seejsd.unt.edu.mk/
https://seejsd.unt.edu.mk/
http://eprints.uklo.edu.mk/4895/
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Rama 

Elena 

Joshke

vska 

Vesna 

Karapet

ovska 

Hristov

a 

quality du.mk/4895/  

4 
Vlora 

Rama  

Consumption of functional 

foods and knoweledge about 

them by people of differebt 

ages 

 

 Knoweled

ge- 

Internation

al Journal 

35(3) 
https://ikm.mk/abo

ut-us/  

5 

Hamëz 

Rama 

Vlora 

Rama 

Role of Marketing in the 

production and sale of 

Kosovo wine 

 

 South east  

European 

journal of 

sustainable 

Developm

ent 

2019,3(1) 
https://seejsd.unt.ed

u.m  

 
Vlora 

Rama  

Influence of selected yeast  

during alcoholic fermentation 

on red wine production  

 

 Internation

al Journal 

of 

Scientific  

and 

Enginering  

2020,11,(6) 
https://www.ijser.or

g/indexing.aspx  

Sqarim: Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve. 

 

Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it dhe 

Rregulloren e UMIB-it me numër protokolli 1201, datë 11.09.2018. 

Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në 

këtë tabelë. Kryetari i komisionit mund të ftohet nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me 

raportin e recensionit. 

http://eprints.uklo.edu.mk/4895/
https://ikm.mk/about-us/
https://ikm.mk/about-us/
https://seejsd.unt.edu.m/
https://seejsd.unt.edu.m/
https://www.ijser.org/indexing.aspx
https://www.ijser.org/indexing.aspx
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Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën I.  

(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori duke 

iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, shtëpinë 

botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin ë shtë 

mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të 

dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 

 

Kandidatia Vlora Rama është autor i Shtatë në punimin e radhitur me numër 1 Me titull “Body mass index of 

children 5-8 year old in Kosovo, indication of transport way and schoolhome distance” indeksuar në SCOPUS dhe 

World Cat 

Kandidatia Vlora Rama është autor i parë në punimin e radhitur me numër 2 Me titull “The rate if pesticides in the 

grape cultivated in Kosovo” ne revistën The rate if pesticides in the grape cultivated in Kosovo, 

https://seejsd.unt.edu.mk 

Kandidatia Vlora Rama është autor i parë në punimin e radhitur me numër 3 Me titull” Modern  cattle slaughtering 

technology and its meat quality” , revista nuk është e indeksuar,  http://eprints.uklo.edu.mk/4895 

Kandidatia Vlora Rama është autor i parë në punimin e radhitur me numër 4 Me titull “Consumption of functional 

foods and knoweledge about them by people of differet agës” ne revisten SEEJSD https://www.ijser.org/contact-

us.aspx 

Kandidatia Vlora Rama është autor i parë në punimin e radhitur me numër 5 “Role of  Marketing in the production 

and sale of Kosovo wine”,  https://seejsd.unt.edu.mk 

Kandidatia Vlora Rama është autor i parë në punimin e radhitur me numër 6 “Influence of selected yeast  during 

alcoholic fermentation on red wine production” https://www.ijser.org/indexing.aspx. Të gjitha punimet për veq 

punimit të parë nuk janë të indeksuara.  

 

Tabela II. Mentorimi  

Emri Mbiemri (i kandidatit/es) 

Diploma/ 

Niveli i 

studimit 

Data e 

regjistrimit/ 

lejimit të 

punimit Në proces 

Data e 

përfundimit 

     

     

Sqarim: Plotësohet tabela me emrat e kandidatëve të cilët i ka mentoruar pas thirrjes së fundit. 

 

2. Pervoja në mësimdhënie universitare 

(Në këtë pjesë të raportit shënohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, universitetet ku ai 

ka punuar, programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë vendit etj. Argumentet relevante për 

të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

 

 

 

 

https://seejsd.unt.edu.mk/
http://eprints.uklo.edu.mk/4895
https://www.ijser.org/contact-us.aspx
https://www.ijser.org/contact-us.aspx
https://seejsd.unt.edu.mk/
https://www.ijser.org/indexing.aspx
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Tabela III. Publikimet e monografive, librave, kapitujve të librave, dispensave, përkthimeve etj. 

Nr Autori/ët  Titulli i publikimit Lloji i publikimit 

Shtëpia 

botuese, vendi, 

viti 

1     

2     

Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave të  radhitura në tabelën III. 

 

Tabela IV. Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, workshopet në nivel ndërkombëtar dhe 

vendore 

Nr Autori/ët Titulli i punimit 

Konferenca, 

simpoziumi etj. 

Vëllimi, nr., 

faqet, viti 

1     

2     

 

Tabela V. Ligjëratat-prezantimet gojore shkencore në konferenca, simpoziume, punëtori shkencore dhe në universitete 

(si ligjërues i ftuar), nga lëmi i kandidatit 

N

r 

Autorët (renditja si në 

Ligjërate/Prezantim) Titulli i ligjëratës 

Lloji i ligjëratës 

(Konferencë, Simpozium, 

Punëtori, Universitet) Viti, Vendi 

1     

 

Tabela VI. Redaktor/Recensent në revistat akademike apo shkencore 

N

r 

Kontributi 

(redaktor/rece

nsent) Autori/ët e punimit 

Titulli i punimit të 

recensuar 

Revista e cila është 

redaktuar ose për të 

cilën është shkruar 

recensioni Vendi, Viti 

1      

2      
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3. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në hulumtim 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udheheqese, projektet shkencore dhe projektet e tjera në të 

cilat ka marrë pjesë kandidati, statusi i tij në projekt, programi prej të cilit ë shtë financuar projekti, çmimet dhe 

mirënjohjet, kualifikimet e ndryshme, patentat, inovacioni etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet 

mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

Përgjegjëse për Rafineritë e prodhimit të verës së kuqe. 

 

 

4. Mobiliteti i kandidatit/es 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të cilat 
ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për 
të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

Ka përfunduar studimet bachelor në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”, Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore 

me notë mesatare 9.06. Studimet master i ka të përfunduara në po të njëjtin drejtim me notë mesatare 9.33. Ka 

dëshminë e regjistrimit të studimeve të doktoratës në Universitetin e Bitolit. Ka dëshmi për pesë publikime 

shkencore.   

Nuk ka dorëzuar certifikatat e notave bachelor dhe master. 

 

 

Kandidati/ja 3 

Emri dhe mbiemri Bekir Bytyqi 

Datëlindja dhe vendlindja 23.09.1993, Leshan, Suhareke 

Grada shkencore 
Master në Inxhinieri të sigurisë dhe 

cilësisë së ushqimit   

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje)  

Universiteti/fakulteti/departamenti  

Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Prishtinës, Fakultetin e Bujqësisë dhe 

Veterinarisë, Teknologji Ushqimore me 

Bioteknologji,2016 , 9.45 

Studimet master/Magjistraturë, Universiteti, Fakulteti, 

departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Debrecenit, Fakultetin e Bujqësisë, 

Shkencave të ushqimit dhe Menaxhimi i Mjedisit, 

Inxhinieri e Sigurisë  dhe e Cilësisë së  

Ushqimit,2020, 4.83 nga 5. 

Studimet e doktoratës-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i doktorimit, (nostrimifikimi nese kandidati 

ka doktorruar jashtë vendit) 

 

Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën tabela, varësisht 

nga numri i kandidatëve.  

 

 

1. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit, Tabela I: 

Tabela I: Punimet e publikuara pas thirrjes se fundit në revista të cilat janë të indeksuara në bazat akademike sipas 

Udhëzimit Administrativ (MASHT) Nr. 01/2018 PARIMET E NJOHJES SË PLATFORMAVE DHE REVISTAVE 

NDËRKOMBËTARE ME RECENSION dhe Udhëzimit Administrativ për PLOTËSIMIN DHE PRECIZIMIN – 

(ANEKS – I – MASHT) Nr. 7/2018 e UA Nr. 01/2018 PARIMET E NJOHJES SË PLATFORMAVE DHE 

REVISTAVE NDËRKOMBËTARE ME RECENSION si dhe Rregullores së UMIB, numër protokolli 1201, datë 

11.09.2018. 
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Nr Autori/ët  Titulli i punimit Platforma 

Koeficienti 

i Revistës 

(indeksimi) Revista 

Vëllimi, 

nr., faqet, 

viti 

Linku 

identifikues3 

1        

2        

Sqarim: Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve. 

 

Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it dhe 

Rregulloren e UMIB-it me numër protokolli 1201, datë 11.09.2018. 

Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në 

këtë tabelë. Kryetari i komisionit mund të ftohet nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me 

raportin e recensionit. 

Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën I.  

(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori duke 

iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, shtëpinë 

botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin ë shtë 

mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të 

dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela II. Mentorimi  

Emri Mbiemri (i kandidatit/es) 

Diploma/ 

Niveli i 

studimit 

Data e 

regjistrimit/ 

lejimit të 

punimit Në proces 

Data e 

përfundimit 

     

     

     

     

Sqarim: Plotësohet tabela me emrat e kandidatëve të cilët i ka mentoruar pas thirrjes së fundit. 

 

2. Pervoja në mësimdhënie universitare 

(Në këtë pjesë të raportit shënohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, universitetet ku ai 

ka punuar, programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë vendit etj. Argumentet relevante për 

të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 
3 Komisioni vlerësues është i obliguar të shënojnë linkun nëpërmjet të të cilit dëshmohet indeksimi i punimit përkatësisht revistës në bazën e caktuar 

akademike, respektivisht linkun e punimit në revistën përkatëse 
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Tabela III. Publikimet e monografive, librave, kapitujve të librave, dispensave, përkthimeve etj. 

Nr Autori/ët  Titulli i publikimit Lloji i publikimit 

Shtëpia 

botuese, vendi, 

viti 

1     

2     

Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave të  radhitura në tabelën III. 

 

Tabela IV. Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, workshopet në nivel ndërkombëtar dhe 

vendore 

Nr Autori/ët Titulli i punimit 

Konferenca, 

simpoziumi etj. 

Vëllimi, nr., 

faqet, viti 

1     

2     

 

Tabela V. Ligjëratat-prezantimet gojore shkencore në konferenca, simpoziume, punëtori shkencore dhe në universitete 

(si ligjërues i ftuar), nga lëmi i kandidatit 

N

r 

Autorët (renditja si në 

Ligjërate/Prezantim) Titulli i ligjëratës 

Lloji i ligjëratës 

(Konferencë, Simpozium, 

Punëtori, Universitet) Viti, Vendi 

1     

2     

 

Tabela VI. Redaktor/Recensent në revistat akademike apo shkencore 

N

r 

Kontributi 

(redaktor/rece

nsent) Autori/ët e punimit 

Titulli i punimit të 

recensuar 

Revista e cila është 

redaktuar ose për të 

cilën është shkruar 

recensioni Vendi, Viti 

1      
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2      

 

3. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në hulumtim 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udheheqese, projektet shkencore dhe projektet e tjera në të 

cilat ka marrë pjesë kandidati, statusi i tij në projekt, programi prej të cilit ë shtë financuar projekti, çmimet dhe 

mirënjohjet, kualifikimet e ndryshme, patentat, inovacioni etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet 

mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

 

 

4. Mobiliteti i kandidatit/es 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të cilat 
ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për 
të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

Studimet bachelor  i ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë në drejtimin  

Teknologji Ushqimore me Bioteknologji me notë mesatare 9.45. Studimet master i ka përfunduar ne Universitet të 

Debredenit në programin Inxhinier i Sigurisë dhe Cilësisë së Ushqimit me notë mesatare 4.89 nga 5. Posedon 

certifikatën e Diplomës të nostrifikuar.   Kandidati ka marrë pjesë në një kurs profesional të organizuar nga Fabrika 

e Qumështit Mozarella Italia për 9 muaj, në Durrës, dhe ka marrë titullin: Specialist në industrinë e Përpunimit të 

Qumështit. Kandidati ka  qenë pjesë e një punëtorie të organizuar nga USAID  në muajin Qershor-Korrik 2016. 

Kandidati ka bërë praktik në laboratorët e Agjensionit të Ushqimit dhe Veterinarisë në sektorin e Kimisë 

Ushqimore dhe Mbetjeve, nga data 01.12.2015 deri më 11.12.2015.   

 

 

 Kandidati/ja 4 

Emri dhe mbiemri Kaltrina Berisha 

Datëlindja dhe vendlindja 20.05.1995,Gllogoc 

Grada shkencore Master Bioteknologji Bujqesore 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Asistente e Angazhuar 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje) 2018 

Universiteti/fakulteti/departamenti 
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, 

Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë 

Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Bujqësisë dhe 

Veterinarisë,  Departamenti i Teknologjisë 

Ushqimore me Bioteknologji, Bachelor i 

Teknologjisë Ushqimore me Bioteknologji, 2016, 

9.45  

Studimet master/Magjistraturë, Universiteti, Fakulteti, 

departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti Szent Istavan, Fakulteti i shkencave 

Bujqësoore dhe të Mjedisit, Departamenti i 

Gjenetikës, Mikrobiologjisë dhe Bioteknologjisë. 

Master në Bioteknologji Bujqësore, 2018, 4.96 

Studimet e doktoratës-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i doktorimit, (nostrimifikimi nese kandidati 

ka doktorruar jashtë vendit) 

Universiteti Szent Istavan, Fakulteti i shkencave t; 

Ushqimit, Departamenti i Kimisë Ushqimore dhe 

Nutricionizmit,- Vazhdon me studimet 

Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën tabela, varësisht 

nga numri i kandidatëve.  

 

 

1. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit, Tabela I: 
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Tabela I: Punimet e publikuara pas thirrjes se fundit në revista të cilat janë të indeksuara në bazat akademike sipas 

Udhëzimit Administrativ (MASHT) Nr. 01/2018 PARIMET E NJOHJES SË PLATFORMAVE DHE REVISTAVE 

NDËRKOMBËTARE ME RECENSION dhe Udhëzimit Administrativ për PLOTËSIMIN DHE PRECIZIMIN – 

(ANEKS – I – MASHT) Nr. 7/2018 e UA Nr. 01/2018 PARIMET E NJOHJES SË PLATFORMAVE DHE 

REVISTAVE NDËRKOMBËTARE ME RECENSION si dhe Rregullores së UMIB, numër protokolli 1201, datë 

11.09.2018. 

N

r Autori/ët  

Titulli i 

punimit 

Platform

a 

Koeficient

i i Revistës 

(indeksimi

) Revista 

Vëllimi, 

nr., 

faqet, 

viti 

Linku 

identifikues4 

1 

H. Bytyqi, 

K. Berisha, 

A. Hamidi, 

D. 

Sylejmani 

M.Thaqi  

A survey on  

traditional 

cheese 

production 

and diversity 

in Kosovo 

Web of 

Science, 

EBSCO 

 Bulgarian journal of 

Agricultural Science  

2017,23

(1), 42-

48 

https://mjl.clar

ivate.com:/sear

ch-

results?issn=1

310-

0351,1843-

5246,2344-

2344,1670-

567X,0019-

5022,0973-

1903,0075-

0530,1391-

9318,2148-

9297,0047-

8539&hide_ex

act_match_fl=t

rue&utm_sour

ce=mjl&utm_

medium=share

-by-

link&utm_cam

paign=search-

results-share-

these-results 

2 

K. Berisha 

H. Bytyqi 

A. 

Mehmeti 

D. 

Sylejmani 

 

Technologica

l proces of 

preparation of 

meat sheep in 

traditional 

waz in 

Kosovo 

Web of 

science  

EBSCO 

 Bulgarian journal of 
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https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2345-5357,1226-7708,1338-5178,0890-5436,1330-9862,0273-2289,0175-7598,0885-4513,2344-2344,1984-7033&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2345-5357,1226-7708,1338-5178,0890-5436,1330-9862,0273-2289,0175-7598,0885-4513,2344-2344,1984-7033&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2345-5357,1226-7708,1338-5178,0890-5436,1330-9862,0273-2289,0175-7598,0885-4513,2344-2344,1984-7033&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2345-5357,1226-7708,1338-5178,0890-5436,1330-9862,0273-2289,0175-7598,0885-4513,2344-2344,1984-7033&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2345-5357,1226-7708,1338-5178,0890-5436,1330-9862,0273-2289,0175-7598,0885-4513,2344-2344,1984-7033&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2345-5357,1226-7708,1338-5178,0890-5436,1330-9862,0273-2289,0175-7598,0885-4513,2344-2344,1984-7033&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2345-5357,1226-7708,1338-5178,0890-5436,1330-9862,0273-2289,0175-7598,0885-4513,2344-2344,1984-7033&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2345-5357,1226-7708,1338-5178,0890-5436,1330-9862,0273-2289,0175-7598,0885-4513,2344-2344,1984-7033&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2345-5357,1226-7708,1338-5178,0890-5436,1330-9862,0273-2289,0175-7598,0885-4513,2344-2344,1984-7033&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2345-5357,1226-7708,1338-5178,0890-5436,1330-9862,0273-2289,0175-7598,0885-4513,2344-2344,1984-7033&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2345-5357,1226-7708,1338-5178,0890-5436,1330-9862,0273-2289,0175-7598,0885-4513,2344-2344,1984-7033&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2345-5357,1226-7708,1338-5178,0890-5436,1330-9862,0273-2289,0175-7598,0885-4513,2344-2344,1984-7033&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2345-5357,1226-7708,1338-5178,0890-5436,1330-9862,0273-2289,0175-7598,0885-4513,2344-2344,1984-7033&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
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Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it dhe 

Rregulloren e UMIB-it me numër protokolli 1201, datë 11.09.2018. 

Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në 

këtë tabelë. Kryetari i komisionit mund të ftohet nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me 

raportin e recensionit. 

Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën I.  

(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori duke 

iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, shtëpinë 

botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin ë shtë 

mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të 

dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 

Kandidatja Kaltrina Berisha është autore  e dytë në punimin e radhitur me numër 1, me titull “A survey on traditional 

cheese production and diversity in Kosovo”, në revistën Bulgarian Journal of Agricultural Aciences. Indeksuar ne Web 

of science.   

https://mjl.clarivate.com:/searchresults?issn=13100351,18435246,23442344,1670567X,00195022,09731903,00750530

,13919318,21489297,00478539&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-

link&utm_campaign=search-results-share-these-results 

Kandidatja Kaltrina Berisha është autore  e parë në  punimin e radhitur me numër 2, me titull: “Technological proces of 

preparatiopn of meat sheep in traditional way in Kosovo. Në revistën Bulgarian Journal of Agricultural Aciences. 

Indeksuar ne Web of science. 

https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1310-0351,1843-5246,2344-2344,1670-567X,0019-5022,0973-

1903,00750530,13919318,21489297,00478539&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-

by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results  

Kandidatja Kaltrina Berisha është autore e parë në  punimin e radhitur me numër 3, me titull: “Traditional Cottage 

Cheese production in Kosovo”, ne revistën Food Science and Applied Biotechnology, Indeksuiar ne DOI. 

https://www.ijfsab.com/index.php/fsab/article/view/34 

 

Kandidatja Kaltrina Berisha është autore   e parë në  punimin e radhitur me numër 4, me titull: “Food  Diversity and 

nutritional value of traditional diet of Kosovo”, në Conference Precedings UBT knoweledge Center, 

https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2019/fst/ 

 

Tabela II. Mentorimi  

Emri Mbiemri (i kandidatit/es) 

Diploma/ 

Niveli i 

studimit 

Data e 

regjistrimit/ 

lejimit të 

punimit Në proces 

Data e 

përfundimit 

     

Sqarim: Plotësohet tabela me emrat e kandidatëve të cilët i ka mentoruar pas thirrjes së fundit. 

 

 

2. Pervoja në mësimdhënie universitare 

(Në këtë pjesë të raportit shënohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, universitetet ku ai 

ka punuar, programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë vendit etj. Argumentet relevante për 

të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

https://mjl.clarivate.com/searchresults?issn=13100351,18435246,23442344,1670567X,00195022,09731903,00750530,13919318,21489297,00478539&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/searchresults?issn=13100351,18435246,23442344,1670567X,00195022,09731903,00750530,13919318,21489297,00478539&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/searchresults?issn=13100351,18435246,23442344,1670567X,00195022,09731903,00750530,13919318,21489297,00478539&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=1310-0351,1843-5246,2344-2344,1670-567X,0019-5022,0973-1903,00750530,13919318,21489297,00478539&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=1310-0351,1843-5246,2344-2344,1670-567X,0019-5022,0973-1903,00750530,13919318,21489297,00478539&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=1310-0351,1843-5246,2344-2344,1670-567X,0019-5022,0973-1903,00750530,13919318,21489297,00478539&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://www.ijfsab.com/index.php/fsab/article/view/34
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2019/fst/
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Kandidatja ka qenë asistente e angazhuar  dy here radhazi ne Universitetin e Prishtinës, Fakultetin e Bujqësisë dhe 

Veterinarisë. Herën e parë ajo ka qenë e angazhuar për 9 muaj periudhën 01.10.2018-30.06.2019, ndërsa në 

angazhimin e dytë ajo ka shërbyer në periudhën 01.10.2019-30.06.2020. Kandidatja ka shërbyer për lëndët Bazat e 

teknologjisë ushqimore, Bazat e teknologjisë Ushqimore I, Kapituj të zgjedhur nga shkencat e ushqimit, Teknikat e 

përpunimit të matjeve dhe automatizimit, Inxhinieri Ushqimore, Bazat e Hulumtimit shkencor, Shkencat informimit 

dhe komunikimit, hyrje ne shkencat animale. Gjenetika Kuantitative dhe bazat e përmirësimit gjenetik të kafshëve, 

Mekanizmi Bujqësor. 

 

Tabela III. Publikimet e monografive, librave, kapitujve të librave, dispensave, përkthimeve etj. 

Nr Autori/ët  Titulli i publikimit Lloji i publikimit 

Shtëpia 

botuese, vendi, 

viti 

1     

2     

Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave të  radhitura në tabelën III. 

 

Tabela IV. Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, workshopet në nivel ndërkombëtar dhe 

vendore 

Nr Autori/ët Titulli i punimit 

Konferenca, 

simpoziumi etj. 

Vëllimi, nr., 

faqet, viti 

1 

K. Berisha 

H. Bytyqi 

H. Mehmeti 

D. Sylejmani 

A. Hamidi 

Traditional Cottage cheese 

production and diversity in 

Kosovo 

8th International Balkan 

Animal Science 

Conference 

2017 1/184 

2 

K. Berisha 

H. Bytyqi 

H. Mehmeti 

D. Sylejmani 

A. Hamidi 

Technological proces of 

preparation of meat sheep in 

traditional waz in Kosovo 

8th International Balkan 

Animal Science 

Conference 

2017 1/185 

3 

K. Berisha 

A. Hyseni 

E. Hajdini 

Food diversity and nutritional 

value  of traditional dieteof 

Kosovo 

 Internatinaol Conference 

On Sustaniability  
2018 1/23 
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H. Bytyqi 

A. Hamidi 

D. Sylejmani 

 

4 

K. Berisha 

H. Bytyqi 

E. Kiss 

L. Simon Sarkadi 

 

Amino acid composition of 

milk  proteins of Busha breed 

cattle of Kosovo 

3rd International 

conference of food 

science technology 

2018  1/P108 

5 

K. Berisha 

Y. Medeyaszky 

H. Bytyqi 

L. Simon Sarkadi 

 

Comparation in qualitz 

parameters in soft cheese 

10th euro foodchem 

conference  
2019 

 

Tabela V. Ligjëratat-prezantimet gojore shkencore në konferenca, simpoziume, punëtori shkencore dhe në universitete 

(si ligjërues i ftuar), nga lëmi i kandidatit 

N

r 

Autorët (renditja si në 

Ligjërate/Prezantim) Titulli i ligjëratës 

Lloji i ligjëratës 

(Konferencë, Simpozium, 

Punëtori, Universitet) Viti, Vendi 

1     

2     

 

Tabela VI. Redaktor/Recensent në revistat akademike apo shkencore 

N

r 

Kontributi 

(redaktor/rece

nsent) Autori/ët e punimit 

Titulli i punimit të 

recensuar 

Revista e cila është 

redaktuar ose për të 

cilën është shkruar 

recensioni Vendi, Viti 

1      

2      

 

3. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në hulumtim 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udheheqese, projektet shkencore dhe projektet e tjera në të 
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cilat ka marrë pjesë kandidati, statusi i tij në projekt, programi prej të cilit ë shtë financuar projekti, çmimet dhe 

mirënjohjet, kualifikimet e ndryshme, patentat, inovacioni etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet 

mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

Menaxhim i biznesit familjar ne kompaninë Kaltina Berisha B.I. Vesalevë-Drenas ne periudhën 

20.03.2016-30.10.2018. 

 

4. Mobiliteti i kandidatit/es 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të cilat 
ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për 
të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

Ka përfunduar studimet bachelor në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë në drejtimin 

Teknologji Ushqimore me Bioteknologji, me notë mesatare 9.45. Studimet master në Universitetin Szent Istven, 

Fakulteti i Shkencave Bujqësore dhe Mjedisit, departamenti i Gjenetikes mikrobiologjisë dhe Bioteknologjisë, me 

notë mesatare 4.89 nga 5. 

Në po të njëjtin Universitet, ka të regjistruar studimet e doktoratës në Fakultetin e Kimisë Ushqimore dhe 

nutricionizmit. Ka dëshmi për angazhime honorar në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë. Kandidatja ka kryer 

praktik si Inspektore Fito-sanitare pranë Agjensionit të Ushqimit dhe Veterinarisë dhe një pjesë praktike ne 

Laboratoret e këtijë Agjensioni. Kandidatja ka kryer disa kurse dhe trajnime të certifikuara si: “Global Food 

Security Now in the year 2050”, Kurs Veror; “Farm to Table: Diary system in Kosovo”, Seminar; Food Addetives: 

Toxicology and Safety, Kurs;  “Optimizimi i markerëve gjenetik, dhe përdorimi i tyre për gjenetik mapping”,  vizit 

studentore; “Day yero; Water security in the wake of climate change”, Forum ndërkombëtar; Aquaphotomics: 

Fundamentals and potential applications of Aquaphotomics, Semianr.     
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 Kandidati/ja 5 

Emri dhe mbiemri Jeton Spahiu 

Datëlindja dhe vendlindja 16.01.1984, Skenderaj 

Grada shkencore  

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje)  

Universiteti/fakulteti/departamenti  

Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Bujqësisë dhe 

Vetetinarisë, Mjeksi Veterinare,2009, 8.55 

Studimet master/Magjistraturë, Universiteti, Fakulteti, 

departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 
 

Studimet e doktoratës-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i doktorimit, (nostrimifikimi nese kandidati 

ka doktorruar jashtë vendit) 

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Bujqësisë dhe 

Veterinarisë, Shkenca e Ushqimit dhe Teknologjia 

Ushqimore, Doktor Shkence, 2020 

Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën tabela, varësisht 

nga numri i kandidatëve.  

 

 

1. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit, Tabela I: 

Tabela I: Punimet e publikuara pas thirrjes se fundit në revista të cilat janë të indeksuara në bazat akademike sipas 

Udhëzimit Administrativ (MASHT) Nr. 01/2018 PARIMET E NJOHJES SË PLATFORMAVE DHE REVISTAVE 

NDËRKOMBËTARE ME RECENSION dhe Udhëzimit Administrativ për PLOTËSIMIN DHE PRECIZIMIN – 

(ANEKS – I – MASHT) Nr. 7/2018 e UA Nr. 01/2018 PARIMET E NJOHJES SË PLATFORMAVE DHE 

REVISTAVE NDËRKOMBËTARE ME RECENSION si dhe Rregullores së UMIB, numër protokolli 1201, datë 

11.09.2018. 

N

r 

Autori/

ët  

Titulli i 

punimit 

Platform

a 

Koeficien

ti i 

Revistës 

(indeksim

i) Revista 

Vëllimi, nr., 

faqet, viti Linku identifikues5 

1 

Dritan 

Topçi  

Jeton 

Spahiu 

Presence of 

Veterinary 

antibiotics 

in livestock 

manure in 

two 

southeastern  

Europe 

countries, 

Albania and 

Kosovo 

Web of 

Science  

Science 

Citation 

inex 

expended  

Impact 

factror 5 

 

Impact 

factor 

3,056(201

9) 

Environmental 

Science  and 

pollution 

research  

8. August 

2020 

https://mjl.clarivate.com:/

search-results?issn=0944-

1344,2053-1400,2372-

0344,1309-1042,2234-

1722,2080-4075,1687-

7667,1589-1623,2331-

1843,1064-

3389&hide_exact_match_

fl=true&utm_source=mjl

&utm_medium=share-by-

link&utm_campaign=sear

ch-results-share-these-

results 

 
5 Komisioni vlerësues është i obliguar të shënojnë linkun nëpërmjet të të cilit dëshmohet indeksimi i punimit përkatësisht revistës në bazën e caktuar 

akademike, respektivisht linkun e punimit në revistën përkatëse 

https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0944-1344,2053-1400,2372-0344,1309-1042,2234-1722,2080-4075,1687-7667,1589-1623,2331-1843,1064-3389&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0944-1344,2053-1400,2372-0344,1309-1042,2234-1722,2080-4075,1687-7667,1589-1623,2331-1843,1064-3389&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0944-1344,2053-1400,2372-0344,1309-1042,2234-1722,2080-4075,1687-7667,1589-1623,2331-1843,1064-3389&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0944-1344,2053-1400,2372-0344,1309-1042,2234-1722,2080-4075,1687-7667,1589-1623,2331-1843,1064-3389&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
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Sqarim: Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve. 

 

Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it dhe 

Rregulloren e UMIB-it me numër protokolli 1201, datë 11.09.2018. 

Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në 

këtë tabelë. Kryetari i komisionit mund të ftohet nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me 

raportin e recensionit. 
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Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën I.  

(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori duke 

iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, shtëpinë 

botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin ë shtë 

mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të 

dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 

Kandidati Jeton Spahiu është autore  e dytë në  në punimin e radhitur me numër 1, me titull “Presence of Veterinary 

antibiotics in livestock manure in two southeastern  Europe countries, Albania and Kosovo”, në revistën 

Environmental Science  and pollution research me indexim ne Web of science  me faktor 5. 

https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0944-1344,2053-1400,2372-0344,1309-1042,2234-1722,2080-

4075,1687-7667,1589-1623,2331-1843,1064-

3389&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-

share-these-results 

 

Kandidati Jeton Spahiu është autore  e tetë në  në punimin e radhitur me numër 2, me titull “Sero Prevalence Survez 

of Small Ruminbant Lentivirus(SRLV) Infections in Kosovo”, në revistën Kafkas Univ Vet Fak Derg, me indexim 

në Science citation index Expended 1.1. 

https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0944-1344,2053-1400,2372-0344,1309-1042,2234-1722,2080-

4075,1687-7667,1589-1623,2331-1843,1064-

3389&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-

share-these-results 

 

Kandidati Jeton Spahiu është autorë i parë në  në punimin e radhitur me numër 3, me titull “Level of orchratoxin A 

in ceral-flours in the Prishtina region” ne revisten Phytopathologia mediterranea e indexuar në Science citation 

index Expended 3,2 

https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0031-9465,1828-230X,0393-6384,1724-6091,2255-047X,1123-

4245,0153-8756,1120-4052,0210-5004,1989-

872X&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-

share-these-results 

 

Kandidati Jeton Spahiu është autorë i tretë në  në punimin e radhitur me numër 4,  me titull “Preliminary  results on 

superprevalence of bluetongue in sheep in Kosovo”  publikuar ne revistën Scientific Works . series C. Veterinary 

medicine.  http://veterinarymedicinejournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/1526-preliminary-results-on-

seroprevalence-of-bluetongue-in-sheep-in-kosovo-1526 

 

Kandidati Jeton Spahiu është autorë i tretë në  në punimin e radhitur me numër 5,  me titull “Superprevalence of 

bluetongue Viruse in some Municipalities  in Kosovo” ne revistën Albanin j. Agri. Sci. http://ajas.ubt.edu.al/wp-

content/uploads/2018/05/407411Nue-Marku.pdf 

 

Kandidati Jeton Spahiu është autorë i tretë në  në punimin e radhitur me numër 6,  me titull “Seroprevalence of 

bluetongue disease virus (BTV) among domestic ruminants in Kosovo and first record of BTV serotype 4 in 

sheep”. Publikuar ne revistën Bulgarian Journal of Veterinary Medicine  e indeksuar ne web of science me impact 

factor 0,7. https://www.semanticscholar.org/paper/Seroprevalence-of-bluetongue-disease-virus-(BTV)-in-Marku-

Berxholi/5f5a9b334282ac244774b0a607feb55312a948f4 

https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0944-1344,2053-1400,2372-0344,1309-1042,2234-1722,2080-4075,1687-7667,1589-1623,2331-1843,1064-3389&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0944-1344,2053-1400,2372-0344,1309-1042,2234-1722,2080-4075,1687-7667,1589-1623,2331-1843,1064-3389&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0944-1344,2053-1400,2372-0344,1309-1042,2234-1722,2080-4075,1687-7667,1589-1623,2331-1843,1064-3389&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0944-1344,2053-1400,2372-0344,1309-1042,2234-1722,2080-4075,1687-7667,1589-1623,2331-1843,1064-3389&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0944-1344,2053-1400,2372-0344,1309-1042,2234-1722,2080-4075,1687-7667,1589-1623,2331-1843,1064-3389&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0944-1344,2053-1400,2372-0344,1309-1042,2234-1722,2080-4075,1687-7667,1589-1623,2331-1843,1064-3389&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0944-1344,2053-1400,2372-0344,1309-1042,2234-1722,2080-4075,1687-7667,1589-1623,2331-1843,1064-3389&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0944-1344,2053-1400,2372-0344,1309-1042,2234-1722,2080-4075,1687-7667,1589-1623,2331-1843,1064-3389&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0031-9465,1828-230X,0393-6384,1724-6091,2255-047X,1123-4245,0153-8756,1120-4052,0210-5004,1989-872X&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0031-9465,1828-230X,0393-6384,1724-6091,2255-047X,1123-4245,0153-8756,1120-4052,0210-5004,1989-872X&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0031-9465,1828-230X,0393-6384,1724-6091,2255-047X,1123-4245,0153-8756,1120-4052,0210-5004,1989-872X&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0031-9465,1828-230X,0393-6384,1724-6091,2255-047X,1123-4245,0153-8756,1120-4052,0210-5004,1989-872X&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
http://veterinarymedicinejournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/1526-preliminary-results-on-seroprevalence-of-bluetongue-in-sheep-in-kosovo-1526
http://veterinarymedicinejournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/1526-preliminary-results-on-seroprevalence-of-bluetongue-in-sheep-in-kosovo-1526
http://ajas.ubt.edu.al/wp-content/uploads/2018/05/407411Nue-Marku.pdf
http://ajas.ubt.edu.al/wp-content/uploads/2018/05/407411Nue-Marku.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/Seroprevalence-of-bluetongue-disease-virus-(BTV)-in-Marku-Berxholi/5f5a9b334282ac244774b0a607feb55312a948f4
https://www.semanticscholar.org/paper/Seroprevalence-of-bluetongue-disease-virus-(BTV)-in-Marku-Berxholi/5f5a9b334282ac244774b0a607feb55312a948f4
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Kandidati Jeton Spahiu  për punimin me titull : “Serological evidences of Schamallenberg virus in domestic  

ruminants in Albania and Kosovo: first report” nuk ka  informata rreth autorve dhe punimi është në pritje për 

publikim. 

 

 

Tabela II. Mentorimi  

Emri Mbiemri (i kandidatit/es) 

Diploma/ 

Niveli i 

studimit 

Data e 

regjistrimit/ 

lejimit të 

punimit Në proces 

Data e 

përfundimit 

     

     

Sqarim: Plotësohet tabela me emrat e kandidatëve të cilët i ka mentoruar pas thirrjes së fundit. 

 

2. Pervoja në mësimdhënie universitare 

(Në këtë pjesë të raportit shënohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, universitetet ku ai 

ka punuar, programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë vendit etj. Argumentet relevante për 

të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

 

 

 

Tabela III. Publikimet e monografive, librave, kapitujve të librave, dispensave, përkthimeve etj. 

Nr Autori/ët  Titulli i publikimit Lloji i publikimit 

Shtëpia 

botuese, vendi, 

viti 

1     

Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave të  radhitura në tabelën III. 

 

Tabela IV. Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, workshopet në nivel ndërkombëtar dhe 

vendore 

Nr Autori/ët Titulli i punimit 

Konferenca, 

simpoziumi etj. 

Vëllimi, nr., 

faqet, viti 

1 

J. Spahiu 

H. Muharremi 

R. Hoxha 

T. Maloku 

Niveli i Okratoksines A ne 

miell për konsum në rajonin e 

Prishtinës 

Simpozium shkencor 

nderkombëtar 
2017 
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A. Rama 

2 

J. Spahiu 

H. Muharremi 

R. Hoxha 

T. Maloku 

A. Rama 

Level of ochratoxin A i cereal-

druived food products 

consumed in Kosovo 

International Symposium 

for Agricultural and food 

ISFA 2017 

2017 

3 

J. Spahiu 

H. Muharremi 

R. Hoxha 

T. Maloku 

A. Rama 

Level of ochratoxin A in Flours 

for consumtion in Pristina 

region  

3rd International 

Symposium for 

Agricultural and food 

ISFA 2017 

2017 

 

Tabela V. Ligjëratat-prezantimet gojore shkencore në konferenca, simpoziume, punëtori shkencore dhe në universitete 

(si ligjërues i ftuar), nga lëmi i kandidatit 

N

r 

Autorët (renditja si në 

Ligjërate/Prezantim) Titulli i ligjëratës 

Lloji i ligjëratës 

(Konferencë, Simpozium, 

Punëtori, Universitet) Viti, Vendi 

1     

2     

 

Tabela VI. Redaktor/Recensent në revistat akademike apo shkencore 

N

r 

Kontributi 

(redaktor/rece

nsent) Autori/ët e punimit 

Titulli i punimit të 

recensuar 

Revista e cila është 

redaktuar ose për të 

cilën është shkruar 

recensioni Vendi, Viti 

1      

2      

 

3. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në hulumtim 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udheheqese, projektet shkencore dhe projektet e tjera në të 

cilat ka marrë pjesë kandidati, statusi i tij në projekt, programi prej të cilit ë shtë financuar projekti, çmimet dhe 

mirënjohjet, kualifikimet e ndryshme, patentat, inovacioni etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet 

mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 
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Staf profesional tek Agjencioni i Ushqimit dhe veterinarisë 

 

4. Mobiliteti i kandidatit/es 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të cilat 
ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për 
të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

Ka të përfunduar drejtimin Mjekësi Veterinare, në Fakultetin e  Bujqësisë dhe Veterinarisë  në Universitetin e 

Prishtinës me notë mesatare 8.55. Kandidati përveç certifikatës së notave nuk ka dorëzuar diplomën e përfundimit 

të studimeve. Kandidati ka përfunduar studimet e doktoratës në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë, drejtimi 

Shkenca e Ushqimit dhe Teknologjia Ushqimore. Kandidati ka kryer një mobilitet në Technical University of 

Munich në periudhën 25.04.2014-24.05.2014. Po ashtu, ka qëndruar në Institute of Veterinary Food Science Justus-

Liebig-Universitat Gieben, Germany në periudhën 01.03.2018-31.07.2018. Kandidati ka  qenë pjesë e mobilitetit 

me Facultz of Agricultural Sciences,  Nutritional Sciences, and Environmental Menagment Institute of Nutritional 

Science Justus-Liebig-Universitat Gieben, Germany. Periudha 01.08.2019-31.02.2019. 

Kandidati ka marrë pjesë në World dairy Summit, 2017 në Dublin, Irland. Trajnim në Geno Global Hamar Training 

for artificial Insemination 2008, Norway. Ka ndjekur trajnim nga FAO me tematikën: “Practical training on vector 

transmissible animal diseases from theorz to practice”, 2016 Zagora Bulgaria. Pjesmarrës në Qiagen Seminar on 

veterinarz Diagnosis and Food Testing, 2016. I certifikuar për EU Reference Laboratory for mycotoxins, 2017. I 

certifikuar nga Institute Yooprofilatico Spermentale  delle Venzie, 2017. I  certifikuar për Risk based Laboratory 

Biosafety General Principles and protective  measures, Lower Saxony state Office  for consumer, 2017. 
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 Kandidati/ja 6 

Emri dhe mbiemri Leutrim Tahiraj 

Datëlindja dhe vendlindja 14.10.1994, Klinë e Epërme, Skënderaj 

Grada shkencore  

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje)  

Universiteti/fakulteti/departamenti  

Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, 

Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, Programi 

Mjekësi Veterinare, Doktor i Mjekësisë veterinare, 

8.63 

Studimet master/Magjistraturë, Universiteti, Fakulteti, 

departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 
 

Studimet e doktoratës-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i doktorimit, (nostrimifikimi nese kandidati 

ka doktorruar jashtë vendit) 

 

Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën tabela, varësisht 

nga numri i kandidatëve.  

 

 

1. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit, Tabela I: 

Tabela I: Punimet e publikuara pas thirrjes se fundit në revista të cilat janë të indeksuara në bazat akademike sipas 

Udhëzimit Administrativ (MASHT) Nr. 01/2018 PARIMET E NJOHJES SË PLATFORMAVE DHE REVISTAVE 

NDËRKOMBËTARE ME RECENSION dhe Udhëzimit Administrativ për PLOTËSIMIN DHE PRECIZIMIN – 

(ANEKS – I – MASHT) Nr. 7/2018 e UA Nr. 01/2018 PARIMET E NJOHJES SË PLATFORMAVE DHE 

REVISTAVE NDËRKOMBËTARE ME RECENSION si dhe Rregullores së UMIB, numër protokolli 1201, datë 

11.09.2018. 

Nr Autori/ët  Titulli i punimit Platforma 

Koeficienti 

i Revistës 

(indeksimi) Revista 

Vëllimi, 

nr., faqet, 

viti 

Linku 

identifikues6 

1        

Sqarim: Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve. 

 

Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it dhe 

Rregulloren e UMIB-it me numër protokolli 1201, datë 11.09.2018. 

Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në 

këtë tabelë. Kryetari i komisionit mund të ftohet nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me 

raportin e recensionit. 

 
6 Komisioni vlerësues është i obliguar të shënojnë linkun nëpërmjet të të cilit dëshmohet indeksimi i punimit përkatësisht revistës në bazën e caktuar 

akademike, respektivisht linkun e punimit në revistën përkatëse 
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Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën I.  

(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori duke 

iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, shtëpinë 

botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin ë shtë 

mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të 

dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 

 

 

 

 

Tabela II. Mentorimi  

Emri Mbiemri (i kandidatit/es) 

Diploma/ 

Niveli i 

studimit 

Data e 

regjistrimit/ 

lejimit të 

punimit Në proces 

Data e 

përfundimit 

     

     

Sqarim: Plotësohet tabela me emrat e kandidatëve të cilët i ka mentoruar pas thirrjes së fundit. 

 

2. Pervoja në mësimdhënie universitare 

(Në këtë pjesë të raportit shënohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, universitetet ku ai 

ka punuar, programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë vendit etj. Argumentet relevante për 

të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

 

 

 

 

 

Tabela III. Publikimet e monografive, librave, kapitujve të librave, dispensave, përkthimeve etj. 

Nr Autori/ët  Titulli i publikimit Lloji i publikimit 

Shtëpia 

botuese, vendi, 

viti 

1     

Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave të  radhitura në tabelën III. 

 

Tabela IV. Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, workshopet në nivel ndërkombëtar dhe 

vendore 

Nr Autori/ët Titulli i punimit 

Konferenca, 

simpoziumi etj. 

Vëllimi, nr., 

faqet, viti 
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1     

2     

 

Tabela V. Ligjëratat-prezantimet gojore shkencore në konferenca, simpoziume, punëtori shkencore dhe në universitete 

(si ligjërues i ftuar), nga lëmi i kandidatit 

N

r 

Autorët (renditja si në 

Ligjërate/Prezantim) Titulli i ligjëratës 

Lloji i ligjëratës 

(Konferencë, Simpozium, 

Punëtori, Universitet) Viti, Vendi 

1     

2     

 

Tabela VI. Redaktor/Recensent në revistat akademike apo shkencore 

N

r 

Kontributi 

(redaktor/rece

nsent) Autori/ët e punimit 

Titulli i punimit të 

recensuar 

Revista e cila është 

redaktuar ose për të 

cilën është shkruar 

recensioni Vendi, Viti 

1      

2      

 

3. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në hulumtim 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udheheqese, projektet shkencore dhe projektet e tjera në të 

cilat ka marrë pjesë kandidati, statusi i tij në projekt, programi prej të cilit ë shtë financuar projekti, çmimet dhe 

mirënjohjet, kualifikimet e ndryshme, patentat, inovacioni etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet 

mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

 

4. Mobiliteti i kandidatit/es 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të cilat 
ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për 
të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

Kandidati ka gradën Doktor i Mjekësisë Veterinare  me  notë mesatare 8.63. 
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Kandidati/ja 7 

Emri dhe mbiemri Betim Hajdari 

Datëlindja dhe vendlindja 05.09.1994, Ferizaj 

Grada shkencore Master Shkencave në Bioteknologji Ushqimore 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje)  

Universiteti/fakulteti/departamenti  

Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Bujqësisë dhe 

Veterinarisë, Programi Ekonomi e Bujqësi, 

Bachelor në Ekonomia e Bujqësisë, 2016, 7.84 

Studimet master/Magjistraturë, Universiteti, Fakulteti, 

departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti Bujqësor i Tiranës, fakulteti i 

Bioteknologjisë dhe Ushqimit, , Master i shkencave 

në Bioteknologji Ushqimore, 2018, 8.2 

Studimet e doktoratës-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i doktorimit, (nostrimifikimi nese kandidati 

ka doktorruar jashtë vendit) 

Universiteti i Kimis dhe Teknologjisë Pragë, 

Fakulteti i Teknologjisë Ushimore dhe biokimike  

Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën tabela, varësisht 

nga numri i kandidatëve.  

 

 

1. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit, Tabela I: 

Tabela I: Punimet e publikuara pas thirrjes se fundit në revista të cilat janë të indeksuara në bazat akademike sipas 

Udhëzimit Administrativ (MASHT) Nr. 01/2018 PARIMET E NJOHJES SË PLATFORMAVE DHE REVISTAVE 

NDËRKOMBËTARE ME RECENSION dhe Udhëzimit Administrativ për PLOTËSIMIN DHE PRECIZIMIN – 

(ANEKS – I – MASHT) Nr. 7/2018 e UA Nr. 01/2018 PARIMET E NJOHJES SË PLATFORMAVE DHE 

REVISTAVE NDËRKOMBËTARE ME RECENSION si dhe Rregullores së UMIB, numër protokolli 1201, datë 

11.09.2018. 

Nr Autori/ët  Titulli i punimit Platforma 

Koeficienti 

i Revistës 

(indeksimi) Revista 

Vëllimi, 

nr., faqet, 

viti 

Linku 

identifikues7 

1        

2        

Sqarim: Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve. 

 

Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it dhe 

Rregulloren e UMIB-it me numër protokolli 1201, datë 11.09.2018. 

Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në 

këtë tabelë. Kryetari i komisionit mund të ftohet nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me 

raportin e recensionit. 

 
7 Komisioni vlerësues është i obliguar të shënojnë linkun nëpërmjet të të cilit dëshmohet indeksimi i punimit përkatësisht revistës në bazën e caktuar 

akademike, respektivisht linkun e punimit në revistën përkatëse 
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Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën I.  

(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori duke 

iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, shtëpinë 

botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin ë shtë 

mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të 

dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 

 

 

 

Tabela II. Mentorimi  

Emri Mbiemri (i kandidatit/es) 

Diploma/ 

Niveli i 

studimit 

Data e 

regjistrimit/ 

lejimit të 

punimit Në proces 

Data e 

përfundimit 

     

     

Sqarim: Plotësohet tabela me emrat e kandidatëve të cilët i ka mentoruar pas thirrjes së fundit. 

 

2. Pervoja në mësimdhënie universitare 

(Në këtë pjesë të raportit shënohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, universitetet ku ai 

ka punuar, programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë vendit etj. Argumentet relevante për 

të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

 

 

 

 

 

Tabela III. Publikimet e monografive, librave, kapitujve të librave, dispensave, përkthimeve etj. 

Nr Autori/ët  Titulli i publikimit Lloji i publikimit 

Shtëpia 

botuese, vendi, 

viti 

1     

2     

Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave të  radhitura në tabelën III. 

 

Tabela IV. Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, workshopet në nivel ndërkombëtar dhe 

vendore 

Nr Autori/ët Titulli i punimit 
Konferenca, Vëllimi, nr., 
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simpoziumi etj. faqet, viti 

1     

2     

 

Tabela V. Ligjëratat-prezantimet gojore shkencore në konferenca, simpoziume, punëtori shkencore dhe në universitete 

(si ligjërues i ftuar), nga lëmi i kandidatit 

N

r 

Autorët (renditja si në 

Ligjërate/Prezantim) Titulli i ligjëratës 

Lloji i ligjëratës 

(Konferencë, Simpozium, 

Punëtori, Universitet) Viti, Vendi 

1     

2     

 

Tabela VI. Redaktor/Recensent në revistat akademike apo shkencore 

N

r 

Kontributi 

(redaktor/rece

nsent) Autori/ët e punimit 

Titulli i punimit të 

recensuar 

Revista e cila është 

redaktuar ose për të 

cilën është shkruar 

recensioni Vendi, Viti 

1      

2      

 

3. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në hulumtim 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udheheqese, projektet shkencore dhe projektet e tjera në të 

cilat ka marrë pjesë kandidati, statusi i tij në projekt, programi prej të cilit ë shtë financuar projekti, çmimet dhe 

mirënjohjet, kualifikimet e ndryshme, patentat, inovacioni etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet 

mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

 

4. Mobiliteti i kandidatit/es 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të cilat 
ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për 
të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

Kandidati ka të përfunduar studimet bachelor në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Bujqësisë dhe 

Veterinarisë  ne drejtimin Ekonomi e Bujqësisë,  me notë mesatare 7.84. Studimet master i ka përfunduar në 

Universitetin Bujqësorë të Tiranës, Shqipëri në drejtimin Bioteknologjia Bujqësore me notë mesatare 8.20. 

Kandidati ka dorëzuar dëshminë për regjistrimin e studimeve të doktoratës ne Universitetin e Kimisë dhe 

Teknologjisë në Pragë, në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore dhe Biokimike.   Mbikëqyrës i studenteve në 

laborator. Provojë pune si Teknologë Ushqimore ne Ujin Miros dhe PanPan. 
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Kandidati/ja 8 

Emri dhe mbiemri Gent Kuqi 

Datëlindja dhe vendlindja 15.01.1995, Prishtinë 

Grada shkencore 
Bachelor i Teknologjisë ushqimore me 

Bioteknologji   

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje)  

Universiteti/fakulteti/departamenti  

Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Bujqësisë dhe 

Veterinarisë, Teknologji Ushqimore me 

Bioteknologji, Bachelor Teknologjisë ushqimore 

me Bioteknologji, 7.34 

Studimet master/Magjistraturë, Universiteti, Fakulteti, 

departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Tetovës, Fakulteti i Teknologjisë 

Ushqimore dhe të Ushqyerit, Teknologji 

Ushqimore, Vazhdon  

Studimet e doktoratës-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i doktorimit, (nostrimifikimi nese kandidati 

ka doktorruar jashtë vendit) 

 

Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën tabela, varësisht 

nga numri i kandidatëve.  

 

 

 

 

4. Mobiliteti i kandidatit/es 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të cilat 
ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për 
të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

Studimet bachelor kandidati i ka të përfunduara në Universitetin e Prishtinës  në Fakultetin e Bujqësisë dhe 

Veterinarisë në programin Teknologji Ushqimore me Bioteknologji, me notë mesatare 7.34. Studimet master i ka të 

regjistruara në Universitetin e Tetovës në programin e Teknologjisë Ushqimore. Studimet master nuk i ka të 

përfunduara. 
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Kandidati/ja 9 

Emri dhe mbiemri Arjeta Hyseni 

Datëlindja dhe vendlindja 01.02.1996, Zvicër 

Grada shkencore 
Bachelor i Teknologjisë Ushqimore me 

Bioteknologji 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje)  

Universiteti/fakulteti/departamenti  

Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Bujqësisë dhe 

Veterinarisë, Programi Teknologji ushqimore me 

Bioteknologji, Bachelor i Teknologjisë Ushqimore 

me Bioteknologji,2017, 9.34 

Studimet master/Magjistraturë, Universiteti, Fakulteti, 

departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Tetovës, Fakulteti i Teknologjisë 

Ushqimore dhe të Ushqyerit, Teknologji 

Ushqimore, Vazhdon 

Studimet e doktoratës-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i doktorimit, (nostrimifikimi nese kandidati 

ka doktorruar jashtë vendit) 

 

Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën tabela, varësisht 

nga numri i kandidatëve.  

 

 

4. Mobiliteti i kandidatit/es 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të cilat 
ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për 
të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

Studimet bachelor i ka përfunduar ne Universitetin e Prishtinës Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë në drejtimin e 

Teknologji Ushqimore me Bioteknologji me notë mesatare 9.34. Kandidatja ka të regjistruara studimet master në 

Universitetin e Tetovës në programin e Teknologjisë Ushqimore. Studimet master nuk i ka të përfunduara. 

Kandidatja është certifikuar nga OSCE dhe Norweigan Embassy për pjesëmarrje në iniciativën për siguri. Ka bërë 

punë praktike në kompanin Sole Kosova. Ka marrë pjesë në International Scientific Conference on Sustainability 

2018. 
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Shënimet për kandidatin/en për të cilin/ën shkruhet raporti 

Kandidati/ja 10 

Emri dhe mbiemri Flora Sejdiu Shyti 

Datëlindja dhe vendlindja 27.05.1989, Vushtrri 

Grada shkencore Master i shkencës në Teknologji Ushqimore 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje)  

Universiteti/fakulteti/departamenti  

Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Prishinës, Fakulteti i Gjeoshkencave 

dhe Teknologjisë, Teknologji, Inxhinieri 

Ushqimore, Bachelor i Teknologjisë –Inxhinieri 

Ushqimore, 2013, 6.54 

Studimet master/Magjistraturë, Universiteti, Fakulteti, 

departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”, Fakulteti i 

Teknologjisë Usqhimore, Programi Teknologji 

Ushqimore, Master i shkencës në Teknologji 

Ushqimore,2016, 8.41 

Studimet e doktoratës-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i doktorimit, (nostrimifikimi nese kandidati 

ka doktorruar jashtë vendit) 

 

Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën tabela, varësisht 

nga numri i kandidatëve.  

 

 

4. Mobiliteti i kandidatit/es 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të cilat 
ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për 
të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

Studimet bachelor i ka të përfunduar në Universitetin e Prishtinës, Departamenti i Teknologjisë,  Drejtimi Inxhinieri 

Ushqimore me notë mesatare 6.54. Studimet master në Universitetin e Mitrovicës, programi Teknologji Ushqimore 

me notë mesatare 8.41. Kandidatja ka ndjekur trajnime si: “Programi i edukimit të fermerëve”, “Trajnim për 

edukim dhe riintegrim përmes zhvillimit të karrierës”,  Praktikë në Drejtorin e Inspekcionit në Vushtrri prej 

18.11.2014-16.02.2015. 

 

 

 

 Shënimet për kandidatin/en për të cilin/ën shkruhet raporti 

Kandidati/ja 11 

Emri dhe mbiemri Arife Gashi 

Datëlindja dhe vendlindja 19.12.1989, Ferizaj 

Grada shkencore Bachelor i Teknologjisë-inxhinieri Ushqimore 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje)  

Universiteti/fakulteti/departamenti  

Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Prishinës, Fakulteti i Gjeoshkencave 

dhe Teknologjisë, Teknologji, Inxhinieri 

Ushqimore, Bachelor i Teknologjisë –Inxhinieri 

Ushqimore, 2014, 7.09 

Studimet master/Magjistraturë, Universiteti, Fakulteti, 

departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Ka dorzuar një fotografi të kopertines së temës së 

masterit,nuk ka ndonjë dokument zyrtarë.  
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Studimet e doktoratës-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i doktorimit, (nostrimifikimi nese kandidati 

ka doktorruar jashtë vendit) 

 

Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën tabela, varësisht 

nga numri i kandidatëve.  

 

 

 

4. Mobiliteti i kandidatit/es 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të cilat 
ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për 
të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

Kandidatja Arife Gashi ka përfunduar studimet bachelor në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Gjeoshken-

cave dhe Teknologjisë në drejtimin Inxhinieri ushqimore me notë mesatare 7.09. Kandidatja ka dorëzuar kopjen e 

diplomës si dëshmi por të pa vërtetuar tek noteri. Kandidatja ka dorëzuar një fotografi të kopertines së temës së 

masterit. 
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5. Përfundimi dhe propozimi (titulli i c ili propozohet) 

(Anetarët e Komisionit vlerësues janë të obliguar që të shkruajnë një arsyetim të shkurtër për titullin i cili propozohet. 

Ata janë të obliguar që të paraqesin në mënyrë të qartë propozimin e tyre vetëm për nje kandidat për nje pozitë (ose 

për më tepër kandidatë, nëse ashtu është kërkuar me konkurs). Komisioni vlëresues përmbledh të dhënat për 

kandidatët që kanë aplikuar dhe sjell konkludimin dhe propozimin e arsyetuar për kandidatin dhe titullin në të cilin 

propozohet (sipas kërkesave të konkursit, Statutit dhe pozitës së shpallur) për kandidatin i cili propozohet për pozitën 

e shpallur. Kjo pjesë e raportit ë shtë e përbashkët për të gjithë kandidatet, ndërse 4 kapitujt paraprake shkruhen për 

secilin kandidat veç e veç (për te gjithë kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet për aplikim sipas Statutit dhe 

konkursit). 

 

 

Bahtir Hyseni: I lindur me 23.07.1989 kreu studimet themelore me sukses të shkëlqyer (9.31) e po ashtu edhe 

studimet Master (9.11), Degën e Teknologjisë, Drejtimi: Teknologji-Inxhinieri Ushqimore. Kandidati ka regjistrua 

studimet e Doktoratës në: “Yeditepe University”, Stamboll, Turqi. Tani ka përfunduar shkollën e doktoratës duke 

përfunduar kështu të gjitha provimet me të cilat obligohet, me notë mesatare 3.94 dhe është duke shkruar në temën 

e tije të doktoratës. Kandidati ka arritur të publikoj pesë punime në revista me platform të kërkuar me statut, dhe një 

punimë tjetër në konferenca kombëtare, punime këto që janë ngushtë të lidhura me lëndët e shpallura me konkurs. 

Kandidati ka mbajtur ushtrimet si asistent i angazhuar për grup lëndësh në Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore me 

një përkushtim të veçantë dhe me sukses të theksuar gjatë vitit akademik 2013/2014. Gjersa është zgjedhur si 

asistent i rregullt me vendim të senatit për periudhën 2014 2017 detyrë të cilën e ka përfunduar me përkushtim. 

Kandidati me vendimin e vitit 2017 është angazhuar si asistent i    rregullt për lëndët: Materiale me prejardhje 

shtazore, Shkenca e ushqimit I, shkenca e ushqimit II, Kontrolli i cilësisë së ushqimit, Teknologjia e përpunimit të 

mishit, Kontrolli I cilësisë së produkteve ushqimore, Teknologjia e mishit, Inxhinieria Ushqimore, Teknologjia e 

përpunimit të vezëve, Proceset bioteknologjike në industrinë ushqimore; ushtirmet e të cilave I ka mbajtur me 

sukses të plot për tre vitet akademike.   Rrjedhimisht komisioni konstaton që kandidati i plotëson të gjitha konditat 

sipas nenit 159 të Statutit. Prandaj Komisioni ka kënaqësinë të propozoi kandidatin MSc. Bahtir Hyseni të 

zgjedhë: 

Asistent 

për lëndët: Materiale me prejardhje shtazore, Shkenca e ushqimit I, shkenca e ushqimit II, Kontrolli i cilësisë së 

ushqimit, Teknologjia e përpunimit të mishit dhe vezëve, Kontrolli i cilësisë së produkteve ushqimore, Teknologjia 

e mishit, Inxhinieria Ushqimore, Inxhinieria enzimatike, Proceset bioknologjike në industrinë ushqimore; duke 

qenë i bindur se është një zgjedhje e cila do ti kontribuoj avancimit të ushtrimeve në lëmin e Inxhinierisë dhe 

Teknologjis Ushqimore. 
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